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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro
semestre e início do segundo:
6/7 - Término das aulas de EFI e EFII.
7/7 - Festa Julina.
9/7 - Plantão de Professores de F1, F2 e F3.
9/7 - Plantão da F5T.
9 a 13/7 - Semana de Apoio de EFI e EFII.
12/7 - Plantão de Professores de F7 e F9.
13/7 - Término das aulas de EI.
16/7 - Plantão de Professores da Ed. Infantil.
30/7 - Retorno das aulas.

Horário na Copa
Com a definição dos resultados do Brasil até
agora, atualizamos a programação das au-
las nos possíveis dias de jogo da seleção
brasileira.
6/7 (sex) - Jogo às 15h. Só teremos aula de
manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (E-
FII).
Se passarmos para as semifinais:
10/7 (ter) - Jogo às 15h. Funcionaremos a-
penas de manhã:
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) -
das 7h30 às 12h15.
Fundamental I e II - Estarão em Apoio Pe-
dagógico que, neste dia, só funcionará pela
manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou
a Secretaria.

Horários da Festa Julina
Amanhã, 7/7, será o grande dia! Nosso Ar-
raial será no Instituto ISAI, R. Ipiranga, 70 -
Laranjeiras. Um espaço ao ar livre, muito a-
gradável, para que nossas crianças e ado-
lescentes possam aproveitar bastante.
Pereirinha - das 10h30 às 12h.
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5)  - das 15h30 às
17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
Lembramos que precisamos dos responsá-
veis no controle de seus filhos, sobretudo
porque o espaço é muito amplo. Mesmo os
adolescentes que não têm permissão para
sair sozinhos precisam estar acompanhados
de um responsável, pois não temos como
controlar o fluxo de saída dos alunos de
Fundamental II nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lan-
che comunitária. Abaixo, as turmas encarre-
gadas por pratos doces e salgados:
Pereirinha: TAs e TBs - Salgado / TCs -
Doce.
Pereira: TEs, TFs e TGs - Salgado / F1 -

Doce.
Fundamental I: F3, F4 e F5 - Salgado / F2 -
Doce.
Fundamental II: F6, F7 e F8M - Salgado /
F8T e F9 - Doce.
Cada família deve levar 1 refrigerante de
2 litros ou 2 caixinhas de suco, água de
coco etc.
Na nossa festa, nada é vendido ou comer-
cializado. O clima é de confraternização,
compartilhamento, diversão e arte!
Infelizmente o local não oferece estaciona-
mento, recomendamos o transporte coletivo
de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não
podem esquecer de levar suas flautas!
Faremos uma breve apresentação, com to-
das as turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Agenda Quentinha
Neste ano, promovemos um concurso, com
alunos de F2 a F9, para definir a ilustração
da capa da agenda que abrirá as discussões
sobre o projeto no próximo semestre. O ven-
cedor foi o Gaspar (F2T), que recebeu como
prêmio um kit desenho para inspirar suas fu-
turas produções e a primeira agenda do pa-
cote quentinho que chegou da gráfica. Uma
pena que o Fundamental II não aderiu à pro-
posta. Mas agradecemos a grande participa-
ção de alunos de Fundamental I. Ano que
vem tem mais!

Agenda Quentinha

Avisos Pereirinha
Plantão de Professores
Os professores estarão de plantão no dia
16/7, segunda-feira, nos seus respectivos
turnos. Durante o Plantão, além da troca
mais próxima com os professores, as famíli-

as poderão tirar dúvidas e aprofundar ques-
tões presentes nos relatórios individuais,
que serão enviados para casa no dia 13/7,
sexta-feira, último dia de aula. Cada família
tem 15 minutos de conversa. O agendamen-
to deve ser feito na Secretaria ou pelo telefo-
ne.

Sobre as Turmas
Arte com os Pais
Dança, alongamento, música, oficinas de ar-
tes visuais e guloseimas, preparadas pelas
mãos das crianças, estiveram presentes nos
encontros que as turmas da Pereirinha tive-
ram com as famílias ao longo do mês. Fo-
ram momentos de muito entrosamento, ale-
gria e afeto. As crianças puderam comparti-
lhar com seus familiares um pouco do que
foi vivenciado na escola durante todo o se-
mestre.
Para a animação ficar completa, contamos
com a participação dos queridos professores
de Música e Dança, Jean e Renata. Foram
dias muito significativos em que estreitamos
vínculos e nos divertimos muito. Esses mo-
mentos ficarão registrados na memória emo-
cional de nossas crianças.

Clima de Festa
A Turma do Corpo se envolveu nos ensaios
das danças e na produção de trabalhos de
artes que farão parte da nossa Festa Julina.
Empolgados com a proximidade do festejo,
os pequenos pintaram e colaram bandeiri-
nhas para compor um painel bem colorido,
inspirado em obras de Alfredo Volpi. Produ-
zimos também bandeirinhas de diferentes
tamanhos e materiais, que enfeitaram o mu-
ral do pátio da frente. Depois, tivemos um
encontro com o boi que nos acompanhará
no cortejo. Fizemos carinho nele, observa-
mos os detalhes e dançamos ciranda ao seu
redor.
Foi uma semana de muita cantoria e anima-
ção. Estaremos esperando todos no sábado
para compartilhar essas vivências tão signifi-
cativas.

Festa Julina
Animada para a Festa Julina, a Turma do Pé
dança e canta com prazer, alegria e muita
desenvoltura, demonstrando que todos es-
tão afiados com as letras das músicas.
Inspiradas no tema da cantiga popular Sai,
Ó Piaba, as crianças produziram um painel
que ficará exposto em nossa festa. Pintaram
o fundo com a cor da lagoa e colaram mui-
tos peixinhos. Ficaram orgulhosas do painel,



que finalizaram com fitas coloridas. A turma
não fala em outra coisa e espera ansiosa
pelo grande dia!

Clima de Festa
Viva São João!
Envolvida com a preparação da nossa Festa
Julina, a Turma da Careta conheceu um ar-
tista muito popular - Mestre Vitalino - e ob-
servou imagens de suas obras. Bárbara,
mãe da professora Renata, nos emprestou
peças inspiradas em Vitalino e que puderam
ser manuseadas pelas crianças: um trio for-
rozeiro, uma namoradeira, Lampião e Maria
Bonita, .
O barro utilizado para a confecção das pe-
ças; os grandes olhos brancos e pretos; o
lenço do pescoço e o chapéu de cangaceiro
chamaram a atenção da turma.
As crianças elaboraram um painel para a
Festa Julina, com o tema da canção
Coração Bobo, de Alceu Valença, e produzi-
ram um boneco representando Lampião.
Pintaram, coloriram, desenharam e manuse-
aram argila, palha, tecido, fita e sisal. Os tra-
balhos estarão expostos na festa. Espera-
mos todos para dançar!

Viva São João!

Bota Aqui o seu Pezinho
A Turma da Boca espera ansiosa pela nossa
Festa Julina. Nos ensaios, as crianças dan-
çam e cantam Coração Bobo, Minhoca Filo-
mena, Capelinha de Melão, Olha pro Céu...
e a preferida Bota Aqui o seu Pezinho.
Inspirados nessa música, produzimos um
lindo cartaz, que ficará exposto durante a
festa. Espalhamos tinta marrom sobre a me-
sa, fizemos uma pintura criando formas com
os dedinhos e carimbamos o papel, resultan-
do em um fundo que representa a terra. De-
pois, cada criança colou a silhueta do seu
pé, feita de chita.

Que venha o grande dia!

Tempo de Festa
A chegada dos festejos juninos despertou
curiosidade na Turma da Cambalhota. Em-
polgadas com as bandeirinhas no teto da
Pereirinha, as crianças ajudaram na decora-
ção, produzindo lindas lanterninhas para a
nossa escola. Dobramos, recortamos e pen-
duramos no pátio da frente, com a ajuda do
Alexandre.
A preparação para a tão esperada Festa Ju-
lina não parou por aí. Depois de conhecer a
história Uma Festa de Cores, de Anna Gobel
e Ronaldo Fraga, conversamos sobre a chita
- tecido utilizado em manifestações culturais
já conhecidas - e nos envolvemos em ativi-
dades de artes usando esse tecido cheio de
histórias para contar. Finalizamos nossa se-
mana com a preparação de um cartaz para
decorar a nossa Festa Julina e, claro, dan-
çamos e cantamos as músicas do nosso re-
pertório.

Tempo de Festa

Tardes Julinas
Envolvida com os preparativos para a nossa
Festa Julina, a Turma do Umbigo teve uma
semana bastante animada. Entre chitas, tin-
tas, sucatas e colagens, finalizamos alguns
trabalhos e o cartaz que enfeitará o nosso
arraial.
Com muito arrasta-pé, nos preparamos para
a nossa grande roda. Nos ensaios, com
Olha pro Céu, de Luiz Gonzaga, na ponta da
língua, cantamos animados pela escola e
escrevemos a letra no blocão.
"Foi numa noite, igual a esta, que tu me des-
te o teu coração..."
Viva São João!

Tardes Julinas

De Todos
Colônia de Férias
Marjorie, mãe do Caetano (TGM) e da Julie-
ta (F8M), divulga a colônia de férias de seu
Terraço do Circo. Serão três versões agora
em julho:
3 a 6 anos - 23, 25 e 27/7 - das 9h30 às
12h, no DeVoar, em Botafogo.
3 a 6 anos - 17, 19 e 20/7 - das 9h30 às
12h, no Espaço Lunático, na Gávea.
5 a 9 anos - 23, 25 e 27/7 - das 14h30 às
17h, ministrada em inglês, no Espaço Luná-
tico, na Gávea.
Mais informações nas fotos que acompa-
nham a notícia no site.

Aniversários
De 7/7 a 3/8
Julho
7 Rafael Van Der Put Mendonça Jubé  F1M 
7 Arthur Naidin Continentino Freire  TCT 
8 Inacio Mani Nepomuceno Faveret  F4T 
8 Joana Zyngier Tenório  TEM 
9 Antonio Mattos de Moura Gonçalves  F5M 
9 Nina Antunes de Carvalho  TET 
10 Pedro Holanda Daibert Souza Lima  F9T 
10 Heleine Fernandes de Souza  PRO 
10 Maria Seixas Xavier  TGT 
11 João Pedro Cordeiro F Gomes  F4T 
11 Luísa Mattos Sarmento E Silva  F5T 
12 Nivia Cristina de Oliveira Eugenio  AUX 
16 Thayline Martinez Rangel  AUX 
16 Alice David Meira de Vasconcelos  TEM 
16 Nina Regazzi Lent Santos  F5M 
17 Beatriz Farah Andréa  TAT 
17 Jessica Queto de Souza Pinto  AUX 
17 Bruna Serra de Caiado Castro  TEM 
17 Bruna Cristina Reis de O Silva  AUX 
18 João Justino Villela de Oliveira  TGT 
20 Diego Rozenbaum Flanzer  TFT 
20 Dahlia Leonora M Lagerblad Pires  F1M 
21 Gabriel Martignoni Barros  F4T 
21 Letícia Oliveira de Aguiar  TBM 
22 Carlos Henrique Lopes Gomide  F8M 
22 Luiza de Oliveira Barbalho  F7T 
23 Sebastião Barcellos R da Cruz  F8M 
23 Vicente Diaz Paret Landim de Brito  TCT 
26 Taiana de Araujo Machado  PRO 
27 Antonia Rozalia Farias de Souza  AUX 
28 Beatriz Nobre Pina  F2T 
29 Leticia Cançado Guimarães  F8T 
30 Tomás Nóbrega Batista  F2T 
30 Anouk de Brito Rebelo  F6M 
31 Jeremias Leandro F de Oliveira  F5M 
Agosto
1 Priscila Mayworm Monteiro  AUX 
1 Ana Valentim Magalhães  TBT 
1 Francisco de Assis Moraes  F8T 
2 Juliana Barbosa de Castro Fuly  F1M 
2 Jair Felipe Mesquita Netto  F8M 
3 Priscila Fleischman Reifman  F2M 
3 Luca Peruch Marques  F5T 
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